
Homilie Kerstnacht 25/12/2019 Verbonden met nieuw leven. 

 

Jesaja 9, 1 , 3-5, 6 

 want een kind is ons geboren 

en zo zullen de mensen hem noemen 

Koning van de Vrede. 

 

Lucas 2, 1-14 

Toen Jozef en Maria op weg waren naar de stad van hun roods 

Werd hun kind geboren 

Ze wikkelde Hem in doeken, en legde de heer in een kribbe 

Er was immers geen plaats om te slapen. 

 

Lieve mensen, 

’t is feest , 

Een kind is ons geboren 

Een kind wordt gedoopt.. 

Ja, wat de mens altijd heeft verwacht is gebeurd, nieuw leven is ons geboren. 

Nieuw leven is sterker dan de wanhoop, wanneer een mens niet meer durft hopen, dooft elk licht, 

verdwijnt elke vreugde. In de lezingen wordt door God, nieuwe hoop, nieuwe vreugd, nieuw leven 

ons geschonken,  

Een kind uit eenvoudige ouders geboren, wordt onze Redder genoemd. 

De beloofde Messias, de Geluksbrenger, is er, in een kleine hulpeloze pasgeborene. 

Geen enkel gebeuren is zo ingrijpend als een geboorte, het verbindt ons met het heden en de 

toekomst, die hulpeloze pasgeborene zullen toekomst maken. 

Maar, niet zo maar…hoe kan een kind uitgroeien , openbloeien naar een nieuwe toekomst? Zoals in 

het Evangelie: er was geen plaats voor hen in de herberg , 

                           In de open grasvelden, in een grot, woning van dieren en kansarmen, daar is Jezus   

                            Geboren… 

Zoveel dakloosheid is er nog vandaag, kinderen in kampen, kinderen op straat, 

Ook zovele kinderen, niet gewenst , het leven hen niet gegund, achtergelaten 

Zoveel armoede, is een vloek in onze samenleving, waar is de toekomst voor de zo kwetsbaren? 

 



Ja, er is een kind geboren, en wordt in een warme wieg gelegd, mag de geurige lichaam van moder 

en vader ruiken, mag hun warmte in geborgenheid beleven.. Zo zagen de herders zorgzame ouders, 

Marie en Jozef , hun leven is anders geworden, dit pasgeborene verandert hun leven: zorg, vreugde, 

angst, twijfel, waakzaamheid, dromen… 

Zo ontstaat een nieuwe samenleving waar voor het kwetsbare wordt gezorgd. 

Het is Goddelijk, onbeschrijfbaar, mysterievol, hoe een kind ons toelacht, ons laat knuffelen; ..en 

waar halen wij de kracht om onvoorwaardelijk ten dienste te zijn? 

Gods Geest door zindert ons, wij bouwen aan de toekomst , door het kwetsbare te steunen, te 

waarderen, nog méér lief te hebben, vreugde  en vredevol  samenzijn. 

Zoals dit Kind van Betlehem uitgroeide tot een redder van alle mensen, bewust geworden door zijn 

Goddelijke Vader, hem en ons uitverkiest om te blijven geloven dat morgen altijd beter zal zijn dan 

vandaag. 

Morgen wordt eeuwigheid, doordat God eindeloos ons lief heeft, liefde die wij kunnen ervaren en 

ontdekken doorheen elke mens, die in Gods Geest durft leven en hopen. 

 

Daarom zijn we vandaag bijzonder blij dat Eleonore in Gods Geest mag groeien, gesteund door 

ouders, familie en onze geloofsgemeenschap. 

Je doopsel is een vreugdevol gebeuren, dit nieuwe Godskind zal ons een nieuwe morgen brengen, je 

naam verwijst ons naar de onderliggende betekenis( Griekse woord)’ God is mijn licht, een 

zonnestraal die medeleeft met de anderen.’ Wat een droom van een naam… 

Een zalig, vreugde en vredevol Kerstfeest: God-met Ons. 

G/S 


